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2015. I. félév KIEMELT PROGRAMJAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELHÍVÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az időpontokat azonnal jegyezd be a naptáradba!

 2015. FEBRUÁR 21. MÉT TAVASZI SZAKMAI NAP – KOCKÁZATMENEDZSMENT TÉMAKÖR‐
BEN ‐ BUDAPEST 

 2015. MÁRCIUS 19. MÉT ÉVES KÖZGYŰLÉS – BUDAPEST  
 2015. ÁPRILIS 18‐19. CEN/TC279 ÜLÉS – BUDAPEST (KÜLÖN MEGHÍVÁS ALAPJÁN) 
 2015. ÁPRILIS 20‐21. III. SAVE‐EUROPE KONFERENCIA – BUDAPEST 
 2015. ÁPRILIS 22. VE TRENING – BUDAPEST  
 2015. JÚNIUS 7‐9. SAVE KONFERENCIA – SAN DIEGO, CALIFORNIA 

Tisztelt MÉT Tagok, Minősített Szakértők, Kedves Olvasók! 

Kéréssel fordulunk Hozzátok, kérünk Benneteket, ha módotokban áll, szíveskedjetek a 
2014. évi  SZJA  1 %-át a Magyar Értékelemzők Társasága részére felajánlani!  

A MÉT adószáma változatlan: 19635222-1-42, megnevezés: Magyar Értékelemzők Társasága 

EEzz  úúttoonn  mmoonndduunnkk  kköösszzöönneetteett  aa  ttaavvaallyyii  ffeellaajjáánnlláássookkéérrtt!!    KKÖÖSSZZÖÖNNJJÜÜKK!!      
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SZAKMAI NAP  -  2015. február 21. szombat!  

 
Tisztelettel meghívom Önt 2015. február 21-én (szombat) 10.00 órától a BKIK VI. em. Baross termébe szervezett BKIK Tanácsadói Klub és a Magyar 
Értékelemzők Társasága közös Szakmai Napjára. 
 
Téma: Kockázatmenedzsment 
 
A Szakmai Nap programja a kockázatmenedzsment és a magyarországi értékelemzők szakmai munkái témakörében, valamint azok kapcsolódási pontjai 
köré szerveződik, amely a résztvevőket segíti a hatékonyabb munkavégzés és szakmai tájékozottság, újdonság ismeretének elsajátításában, valamint lehető-
séget biztosít, hogy a résztvevők szakmai konzultációt folytassanak egymással. 
  
Levezető elnök délelőtt: Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM MÉT Alelnök 
10.00 – 10.05              Megnyitó – Tarjáni István MÉT elnök 
10.05 – 10.20  Kockázat a bizonytalanság számszerűsítése alapján (egyszerű példa)  
   Előadó: Ábrahám Sándor MIKROORG Kft ügyvezető   
10.20 – 11.20  A kockázatmenedzsment elméleti irányai  
   Előadó: Dr. Fehér Péter Budapesti Corvinus Egyetem   
11.20 – 11.30  10 perc szünet (frissítők) 
11.30 – 12.30  Kockázatmenedzsment a szervezetfejlesztésben.  
   Előadó: Németh Gergely, Corporate Values Kft., CMC, szervezetpszichológus.  
12.30 – 13.00  Ebédszünet (szendvics, frissítők) 
 
Levezető elnök délután: Márkus Gábor CVS, PVM, TVM, MÉT Alelnök 
13.00 – 14.00 Informatikai kockázatok a vállalati gyakorlatban  
 Előadó: Dr. Molnár Attila üzletág igazgató HostLogic Zrt. 
14.00 – 15.00 A vállalati kockázatmenedzsment a gyakorlatban értékelemzői szemmel 
 Előadó: Tarjániné Illés Marianna Tünde FÓKUSZ-2 Kft ügyvezető igazgató, CMC, CVS, PVM, TVM 
15.00 – 16.00  Tudnivalók a 2015. évi Nemzetközi Értékelemzési Konferenciáról 
   Előadó: Tarjáni István MÉT Elnök 
 
Jelentkezési lap az alábbi linken:  
http://shva.hu/met-tevekenysege/programajanlathazai 
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KÖZGYŰLÉS 2015. március 19. csütörtök!  

 
A 2015. évi rendes KÖZGYŰLÉSÜNKET 2015. március 19.-én, csütörtökön 14:30 órakor tartjuk. 
 
Helye: BKIK Székház, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Baross Gábor terem, VI. emelet 
 
TERVEZETT napirendi pontok: 

1. A 2014. évi munkavégzésről beszámoló, elfogadás és szavazás. Elnöki beszámoló, Előadó: Tarjáni István 
CVS, PVM, TVM  

2. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. Előadó: Kovács Zsuzsanna, titkárság 
3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2014-es költségvetés végrehajtásáról. Előadó: Kajtár Katalin, az Ellenőrző 

Bizottság elnöke 
4. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának elfogadása, szavazás. 
5. Az Etikai Bizottság elnökének éves beszámolója, elfogadásáról szavazás.  Előadó: Ritecz János PVM, az Etikai 

Bizottság elnöke 
6. Az Alapszabály kiegészítésének előterjesztése, elfogadásáról szavazás.  Előadó: Tarjáni István CVS, PVM, 

TVM a MÉT elnöke  
7. A 2014. évi munkaterv és költségvetés előterjesztése, elfogadásáról szavazás. Előadó: Tarjáni István CVS, 

PVM, TVM, elnök 
8. A Dr. Lenkey Miklós és Temesszentandrási Guidó díjakra előterjesztés. Előadó: Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, 

PVM, TVM, alelnök 
A közgyűlésen tervezzük átadni a 2014. évi kiadványunkat is.  

Minden tag külön meghívót fog kapni! 
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BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI AVS KÉPZÉSEKRŐL 

 
 
 

   

 

 

 

       
A Rosenberger Magyarország Kft mérnökeinek AVS vizsgája és az oklevelek átadása  

 
 

A 2014. évben összesen 140 fő végezte el a Module I. tanfolyamot, tett sikeres vizsgát és kapott AVS szakértői oklevelet. 117 
fő felsőoktatási intézményben, 23 fő ún. piaci képzésen belül végezte el a tanfolyamot. 

A sikeres AVS képzések az alábbiak szerint valósultak meg: 

 BGF Külkereskedelmi Főiskola 21 fő. AVS Instruktor: Dr. Tóth Antal, Dr. Vámosi Kornélia, 

 Budapesti Corvinus Egyetem 51 fő. MODULE I Instruktor: Dr. Hoffer Ilona, 

 Dunaújvárosi Főiskola 31 fő. MODULE I Instruktor: Dr. Nádasdi Ferenc, Nagy Enikő Ágota, 

 FÓKUSZ-2 Kft 7 fő diák, 23 fő piaci résztvevő, összesen: 30 fő. MODULE I Instruktor: Illés Tünde, 

 Nyugat-Magyarországi Egyetem 7 fő. AVS Instruktor: Dr. Szóka Károly. 
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2015. ÉVI KONFERENCIA HÍREK: MUNKÁLKODIK A  

KONFERENCIASZERVEZŐ BIZOTTSÁG (KSZB) 
  

A Konferencia Szervező Bizottsági (KSZB) ülésre egyes feladatok elvégzésre kerültek, egyes feladatok pedig most kerültek 
kiadásra. 
 
A KSZB az alábbi feladatokkal foglalkozott: 
 

A KSZB sorba vette a tennivalókat, és az alábbiakkal foglalkozott: 
1.1. Védnök felkérése, felkérés elfogadása 
1.2. Megállapodás előkészítése a BKIK-val a Konferencia helyszínre vonatkozósan 
1.3. Bankett és gálaműsor szervezése, gálaműsor résztvevőjéhez megállapodás előkészítése 
1.4. Előadói oklevelek és ajándék előkészítése 
1.5. Honlap fejlesztése, külföldiek számára információ megküldése 
1.6. Előadói absztraktok és BIO bekérése 
1.7. MÉT tagok és AVS szakértők invitálása 
1.8. Konferenciát követő tanfolyam megszervezése, meghirdetése 
1.9. Megállapodás a konferencia fotóssal 
 

A KSZB tagjai: Tarjáni István, Égner Ibolya, Eperjesi Dávid, Erményi Péter, Dr. Hoffer Ilona, Illés Tünde, Müller József, 
Dr. Nádasdi Ferenc, Pásztor Dóra, Szekeres Klára, Szentpéteriné Kovács Zsuzsa. 

A KSZB munkában résztvevő MÉT tagok a Konferencia részvételi díjából jelentős kedvezményt kapnak! Kérjük, 
kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témához csatlakozni szeretnél, írj az info@shva.hu-ra! 
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JANUÁRI ESEMÉNYEK 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERVEZETT PROGRAMJAINK – FEBRUÁR 

 

 

 

 

 

 

Február hónapban tervezett események: 
 

 Konferencia szervezőbizottsági (KSZB) ülés, – Égner Ibolya CVS, Eperjesi Dávid AVS, Erményi Péter AVS, Dr. Hof-
fer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Müller József CVS, PVM, Dr. Nádasdi Ferenc SAVE Fellow, CVS-Life, PVM , 
Pásztor Dóra AVS, Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Tarjáni István CVS, PVM, TVM. 

 A február hónap alapvetően a közgyűlésre való felkészüléssel és a konferencia tennivalók véglegesítésével fog eltelni.  
 Szakmai nap február 21-én! 

A MÉT programok sokszínűek, érdekesek, kérjük, kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témához vagy ren-
dezvényhez csatlakozni szeretnél, írj az info@shva.hu-ra! 

A 2015. évi Nemzetközi Konferencia szervezése jelentős terheket ró az Elnökségre és a szervezőkre. Ezért programja-
ink jelentős része áprilisig ezen téma köré épül fel. Várja jelentkezéseteket a Konferencia Szervező Bizottsága!  

Január hónapban történtek: 
 Január hónapban nem volt Elnökségi ülés, helyette a Konferencia Szervező Bizottság tart gyakrabban üléseket. A részle-

tes munkákat az előző oldal ismerteti. – KSZB tagjai 
 Megszervezésre került a MÉT Szakmai Nap, amely közös rendezvény lesz a BKIK Tanácsadói Klubbal február 21-én. 

Részletek jelen hírlevélben korábban. – Illés Tünde CVS, PVM, TVM, Szentpéteriné Kovács Zsuzsa MÉT titkárság 
 Előkészítés alatt a Közgyűlés. Alapszabályunkat több pontban is érdemes kiegészíteni, módosítani. Tagjaink erről külön 

tájékoztatást kapnak. Részletek jelen hírlevélben korábban – Tarjáni István CVS, PVM, TVM, Szentpéteriné Kovács 
Zsuzsa MÉT titkárság 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

   
 
 
 
 
 
 

Rother, Mike  
TOYOTA-KATA 
Hogyan ösztönözzük munkatársainkat fejlődésre, alkalmazkodásra és kivá-
ló eredményekre? 
 

Mike Rother könyve bepillantást enged a Toyota színfalai mögé, és új 
megvilágításba helyezi a legendás autógyártó menedzsmentmódszerét. 
Világosan, részletesen, példák felsorakoztatásával mutatja be, hogyan való-
sítja meg a Toyota a folyamatos fejlődést, és miként bontakoztatja ki a 
munkatársak képességeit a fejlesztési kata és a coaching kata segítségével. 
A szerző bírálja a lean módszerek átgondolás nélküli alkalmazását. 
Magyarázatot ad arra is, miért nem érti meg a nyugati vállalatok többsége a 
lean szemléletet, és miért csak korlátozott eredményeket ér el általa. Rother 
arra az útra szeretné irányítani az olvasót, amelyet a Toyota is végigjárt. 
Ez a kötet alapmű minden olyan közép- és felső vezetőnek, aki szeretné 
megváltoztatni cége vállalati kultúráját. 

Bolti ár: 5.900 Ft 

Formátum160x235, keménytáblás 
Megjelenés2014. szeptember 
Terjedelem300 oldal 
ISBN978‐963‐304‐186‐4 
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SZERKESZTŐSÉG 

KIADJA:  

MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA 
Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök 
 
A HÍRLEVELET SZERKESZTETTÉK: 

ILLÉS TÜNDE CVS, PVM, TVM 
SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSA MÉT titkárság 
TARJÁNI ISTVÁN CVS, PVM, TVM 
 
KAPCSOLAT: 

MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA 
info@shva.hu  
www.shva.hu     

   
 


